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ZELENÝ BOD 2006 - odpovědný přístup k životnímu prostředí 
 
Ve čtvrtek 19. 10. byl slavnostně zahájen 3. ročník kongresu PRO EUROPE, který se koná 
pod záštitou komisaře EU pro životní prostředí Stavrose Dimase v Paříži. 
 
Hlavními tématy kongresu jsou životní prostředí, ekonomika a společnost. 
Kongresu se účastní na  tři stovky politiků, představitelů průmyslu, vědců a zástupců 
nevládních organizací. Zhodnotí dosažené výsledky, budou diskutovat o současné politice 
EU v oblasti životního prostředí a o jejím budoucím vývoji. 
Českou republiku na kongresu zastupuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s., v 
jejíž delegaci je také místopředseda Evropského parlamentu MUDr. Miroslav Ouzký, který 
měl na kongresu úvodní řeč. Mudr. Ouzký ve své řeči ocenil Směrnici o obalech a obalových 
odpadech jako jedno z nejstarších a nejúspěšnějších nařízení, které se týká zodpovědnosti 
výrobců ve vztahu k životnímu prostředí. Vyzdvihl také, že téměř 50 procent odpadu 
vzniklých v zemích EU se recykluje. "V budoucnosti je potřeba se zaměřit na omezení vzniku 
odpadu z obalů stejně jako na recyklaci. Politici by měli stanovovat pravidla a kritéria, ale 
plánování nechat na producentech a spotřebitelích," dodal Ouzký. 
 
Zítra se Miroslav Ouzký v rámci kongresu zúčastní debaty o situaci v ČR a porovnání situace 
ve starých a nových zemích EU. "ČR na tom není špatně, co se týče recyklace odpadu ale i 
malého množství zbylého nerecyklovatelného odpadu na obyvatele," řekl Ouzký. 
 
PRO EUROPE (Packaging Recovery Organisation Europe) je zastřešující mezinárodní 
organizací členských národních systémů zajišťujících zpětný odběr a využití odpadu z obalů 
v Evropě. V současné době je členem PRO EUROPE 27 národních systémů. 
 
Detailní informace lze získat na adrese: www.pro-europe.info  
 
Součástí činnosti PRO EUROPE je i vzdělávací program pro mládež tzv. Ekoparlament 
mládeže, jehož projekty budou na kongresu také prezentovány. 
 
Praha je kandidátem na uspořádání 4. ročníku kongresu PRO EUROPE v roce 2008. 
 
Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím 
činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, že společnost      
EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na 
financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového 
odpadu. 
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